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Jaargang 1, nummer 7 - Luisteren

Hij luistert altijd!

Vroeger moest je hond luisteren. Altijd doen wat jij als baas zei. Gelukkig zijn de
tijden veranderd. We hebben leren inzien dat een hond een dier is dat graag
samenwerkt. Het is geen robot die op commando’s reageert met een
onnadenkend “Ja, baas!” 

Mijn opa had een teckel. Het was een eigenwijs beestje, zoals teckels horen te
zijn. Hij was de perfecte hond voor mijn opa want die liet zich niet gauw
opjutten. Dat de teckel eigenwijs was vond hij vooral grappig.

Mirke, want zo heette de teckel, was ook niet de meest vriendelijke hond. Ik was
er eigenlijk een beetje bang voor. Toch werkten mijn opa en Mirke perfect
samen. Mijn opa was altijd buiten in zijn groentetuin aan het werk of in de tuin
van een buur. Mirke was er dan altijd bij en hij deed zijn eigen ding. Aan het
einde van de ochtend gingen ze naar binnen om het middageten klaar te
maken en na het eten kreeg Mirke zijn prakje: aardappels, een beetje groente
en een beetje jus. Speciaal hondenvoer? Welnee, daar had opa nog nooit van
gehoord.

Opa kon met smaak het verhaal vertellen dat er een colporteur kwam om een
verzekering te verkopen. Mijn opa besloot dat dit misschien wel een goed idee
was en sloot de verzekering af . Mirke had de beste man al de hele tijd liggen
beloeren vanuit zijn mandje. De deur-aan-deurverkoper stond na gedane
zaken tevreden op uit zijn stoel, deed zijn jas aan en liep vergenoegd naar de
voordeur. Ervaren bezoekers bij mijn opa zouden de man wellicht hebben
kunnen waarschuwen, maar helaas, de man had verzuimd vooraf informatie in
te winnen over dit adres.

Mirke stoof uit zijn mandje en haar venijnige kaken deden het werk waar een
teckelkaak voor is gemaakt. Een forse winkelhaak in de verkopersjas was het
gevolg.
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Mijn opa vertrok geen spier in zijn gezicht en merkte droog op, “Maar goed dat ik
zojuist een verzekering heb afgesloten!”

De verzekeringsman droop af . Nog voor hij een cent premie had kunnen innen
stond er al een min achter deze verkoop.

Zoals mijn opa altijd zei: “Als ik Mirke roep, roep ik, ‘Kom je, of kom je niet?’” Dan
grinnikte hij en vervolgde, “Hij luistert altijd.”

En zo waren mijn opa en zijn teckel een team, lang voordat dit teamdenken in
kynologische kringen begon door te dringen.

Veel leesplezier!

- Henk

Ik hoor, ik hoor, wat jij niet hoort

Honden horen meer dan je misschien
denkt

Mensen-baby’s hebben een gehoor
dat frequenties kan horen van 20Hz
tot 20KHz. Hoewel dit van baby tot
baby kan variëren, is dit ongeveer het
frequentiebereik wat wij mensen
kunnen waarnemen. Naarmate we
ouder worden gaat ons gehoor
achteruit. Langzaam maar zeker
neemt ons waarnemingsvermogen
van met name de hogere frequenties af .

Vleermuizen hebben een gehoor dat trillingen kan opvangen in het frequentie
gebied van 25Khz tot zo’n 120Khz. Veel hogere tonen dan wij mensen kunnen
waarnemen dus. Een dolf ijn gaat hier zelfs nog boven, die gebruiken een sonar
met een frequentie van zo’n 200 Khz.

Honden horen geluid in het frequentiebereik van zo'n 15Hz tot 45Khz. Daarnaast
horen zij geluid dat veel zachter is dan wat wij kunnen horen, en ze kunnen de
richting waaruit het geluid komt vier keer beter bepalen. Als klap op de vuurpijl
horen zij een geluid op 4 keer grotere afstand.

De wereld van de hond is dus een stuk lawaaiiger dan hoe wij de wereld ervaren.
In een gemiddeld huishouden staan allerlei apparaten, al dan niet op stand-by,
continu te zoemen en piepen. Koelkast, vriezer, tv, wasmachine, noem maar
op. Auto’s passeren ons huis, mensen lopen voorbij, honden blaffen in wat voor
ons de verte is, een radio speelt. Denk je eens in hoe dat klinkt als alles een stuk
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luider en dichterbij is, en je meer tonen hoort. De hond leeft in een ware
kakofonie.

Stress veroorzaakt door teveel geluid is bij mensen een bekend probleem. Ook
honden kunnen hier last van hebben. Denk aan de periode rond de
jaarwisseling, veel honden zijn in die periode een stuk nerveuzer of zelfs ronduit
bang. Logisch, want de knal waar wij wellicht al van schrikken, is voor de hond
een nog een veel heftiger ervaring.

Als je hond nerveus is of ander gedrag vertoont en je kunt maar niet uitvinden
waar het door komt, zou je kunnen uitzoeken of het met geluid te maken heeft.
Is er een verandering in de omgeving die een ander geluid toevoegt en zou dat
geluid een reden kunnen zijn voor je hond om nerveus te worden?

Een hond ervaart de wereld anders dan wij. Niet alleen omdat hij anders ziet en
meer ruikt dan wij, maar ook omdat de hond veel meer hoort dan wij. Dus als je
hond een keer niet luistert tijdens de wandeling, zal dit zelden zijn omdat je te
zacht roept. Er is vast een andere reden waarom je hond niet direct komt.
Wellicht is er een lekker geurtje dat absoluut nader onderzoek vereist. Het
baasje kan vast nog wel even wachten.

Luisteren is ook kijken

Lichaamstaal

Traditioneel worden honden
opgevoed met verbale instructies.
“Zit!” en “Af!” zijn daar voorbeelden
van. Wat veel mensen niet weten is
dat honden in de nestfase door hun
moeder niet verbaal, maar met
lichaamstaal en geur worden
opgevoed.

Die geurcommunicatie is voor ons wat moeilijk, omdat wij niet ruiken wat een
hond ruikt. Het is overigens nog steeds belangrijk om geur niet te verwaarlozen
als je een hond opvoedt. Maar de gebarentaal, dat kunnen we voor een groot
deel heel goed nadoen.

Ik kwam hier voor het eerst mee in aanraking door het boek “De
Hondenfluisteraar” van Klaas Wijnberg. Ik had een hele angstige whippet
herplaatser en het was moeilijk om contact met haar te krijgen.

Op vakantie op Ameland gaf een buurvrouw daar de tip om eens een cursus te
doen bij de Amelandse Klaas Wijnberg. Helaas waren de cursussen voor ons
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f inancieel toen niet te behappen maar een boek was wellicht een goede eerste
stap.

En dat bleek een gouden greep. In het boek legt Klaas Wijnberg uit dat het
communiceren met je hond veel meer vanuit het fysieke dan vanuit het
verbale moet komen. Ik leerde mijzelf  een paar basis gebaren en houdingen en
als ware het een wonder: Saffy, de angstige whippet draaide als een blad aan
de boom om. Plotseling hadden we contact en haar blik die zei: “Eindelijk
iemand die me begrijpt!” zal ik nooit meer vergeten.

Het was daarna nog een lange weg om Saffy weer vertrouwen in de wereld te
geven, en een zekere mate van angst is altijd gebleven maar ze is heel ver
gekomen. Zelfs zo ver dat Erna haar heel goed kon inzetten als coach-hond.

Later leerde ik via Erna de Roedelmethode van wijlen Arjen van Alphen kennen.
Deze methode gaat nog veel verder. Daar wordt niet alleen gelet op
lichaamstaal maar ook op geuren. Want, hoewel moeilijk voor ons, we kunnen
veel doen met geur. Vooral het gebrek aan geur. Ga je met je hond werken, laat
de bus deodorant dan bij voorkeur even voor wat het is. Je hond mist namelijk
een groot deel van jouw bedoeling als hij door de deo jouw lichaamsgeur niet
meer waarneemt.

Waar ik het hier overigens over heb is iets anders dan wat je op het internet
veel ziet als je zoekt op “gebaren hond”. Je kunt een hond namelijk naast
verbale opdrachten ook opdrachten geven via gebaren. Hoewel een prima
manier om met je hond te communiceren, het is iets anders dan hondentaal
spreken.

Wat Klaas Wijnberg en Arjen van Alphen beschrijven gaat om de taal die
honden van hun moeder hebben geleerd. De primaire hondentaal die jouw
hond als pup al heeft geleerd. Dat betekent dat je dus soms door je knieën
moet. Je zult zo af en toe even je innerlijke hond uit de kast moeten halen.
Maar de resultaten zijn het meer dan waard!

Je hond weet namelijk al lang wat “Zit!” is, en “Af!” kent hij ook al. De
hondenmoeder heeft het de kleine pup al geleerd. Wat jouw hond nog niet
heeft geleerd van zijn moeder is de manier waarop wij met hem praten.

Gebaren en geur, twee heel belangrijke talen die vaak worden onderschat als
het gaat om communiceren met je hond. Steek hier wat tijd in en je zult
verbaasd staan over het resultaat!

Uitgelicht product
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De Zogoflex Skamp is fantastisch speelgoed voor je hond. Heerlijk om mee te
gooien (veel veiliger dan een stok!) en ideaal om trekspelletjes mee te doen.

De Skamp is een hondenspeeltje in de nieuwe Zogoflex Echo lijn van Westpaw.
Het hondenspeelgoed in de Zogoflex Echo lijn is gemaakt van het zelfde niet
giftige, stevige materiaal als de originele Zogoflex producten maar ze zijn hol.
Daarmee zijn ze f lexibeler en lichter. Toch is dit speelgoed stevig en duurzaam.
Het is immers Westpaw kwaliteit!

De Skamp blijft drijven dus kan ook in het water worden gebruikt.

Er zitten geen BPA’s in, geen latex en de Skamp kan evetueel in de vaatwasser.
Verder is het materiaal recyclebaar.

Ga naar de Zogof lex Skamp in onze shop

Luisteren...

Wat is dat eigenlijk, luisteren?
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‘Met aandacht horen’ staat er in het
woordenboek.

Een goed verstaander heeft maar
een half  woord nodig is een bekend
spreekwoord. Dit impliceert dat goed
luisteren ook te maken heeft met het
geven van een duidelijke boodschap.
Dus: tweerichtingsverkeer.

Je kunt vooral met aandacht horen
als dat waar je naar luistert duidelijk
voor je is. En als er een reactie wordt
verwacht, dat je eigenlijk ook al weet
wat de te verwachten respons zou
moeten zijn.

En dan komen we bij een belangrijke
boodschap die ik heb geleerd van
Arjen van Alphen. Een echte hondenman die ons op 18 augustus, helaas veel te
vroeg, is ontvallen:

“Ga echt in gesprek met je hond”.

In gesprek gaan met je hond: Van Arjen leerde ik dat je hond eigenlijk altijd
aandacht voor je heeft ook al lijkt hij met iets anders bezig te zijn.
Ik zat eens bij hem voor een les toen ik mijn hond bij me riep. Mijn hond had iets
ontdekt wat haar aandacht trok en reageerde niet.

“Let op het moment waarop jij je boodschap geeft” zei Arjen tegen me. En
direct er achteraan: “...en ze heeft je wel degelijk gehoord”.

Ik keek hem een beetje schaapachtig aan. Als ik haar vroeg te komen en ze had
me gehoord, waarom kwam ze dan niet? En hoe wist Arjen zo zeker dat mijn
hond me had gehoord. Uiteraard stelde ik hem deze vraag.

“Vraag haar nog maar eens om te komen en blijf  dan goed kijken. Naar haar
hele lijf ...”.

Mijn hond was nog steeds druk met wat haar aandacht had getrokken en ik
vroeg haar opnieuw om te komen. Dit keer bleef ik ook goed kijken. 
Ondanks dat ze haar aandacht hield bij wat ze aan het doen was, zag ik het
puntje van haar staart bewegen.

“Deed ze dat net ook”? Vroeg ik aan Arjen.

“Ja, inderdaad. Ze heeft je dus zeker gehoord maar kiest er op dit moment voor
om niet te komen. Zij is met iets bezig wat voor haar op dit moment heel
belangrijk is."

Op deze manier leren kijken naar mijn hond en het gesprek aangaan betekende
voor mij echt de dialoog aangaan met mijn hond en ook om respect te hebben
voor het antwoord. Natuurlijk wil ik graag dat mijn hond komt als ik dat vraag.



Maar per situatie kan ik bekijken hoe belangrijk dat nu werkelijk is als zij met iets
bezig is wat voor haar heel belangrijk is.

Thuis of in de achtertuin laat ik haar lekker haar gang gaan. Op straat bij een
drukke weg is dat een heel ander verhaal. Dan gaat het direct om haar
veiligheid als ze niet komt.

Ik heb gemerkt dat als ik mijn boodschap verander en in dit geval doordringend
en met meer volume nog een keer vraag om te komen, dat mijn hond wel
degelijk direct reageert op wat ik zeg. Ook voor haar is het dan duidelijk dat dit
een boodschap met een andere lading is. Luisteren is dus niet gelijk aan
gehoorzamen aan de boodschap.

Zender en ontvanger

Een gesprek is tweerichtingsverkeer tussen een zender en ontvanger die steeds
van rol wisselen.

Je kent het volgende spelletje vast wel. Je bent met een groep mensen en zit
in een kring. Iemand f luistert een korte
boodschap in het oor van zijn buurman of buurvrouw. De kring rondgaand komt
uiteindelijk de boodschap terug bij de zender. Dan blijkt de boodschap vrijwel
altijd te zijn veranderd.

Dit spelletje heeft niet alleen te maken met goed luisteren, maar ook met
duidelijk zenden. Precies hetzelfde gebeurt de hele dag door tussen jou en je
hond. Is voor je hond duidelijk wat je van hem verwacht als je een bepaalde
boodschap geeft?

En als hij niet reageert op jouw boodschap is hij dan per definitie eigenwijs,
stom, lui of heeft hij de beruchte bananen in zijn oren? Nee, zeer waarschijnlijk
niet.

Vraag jezelf  eens af hoe duidelijk de boodschap was die je gaf aan je hond. En
vraag je af of hij weet wat zijn te verwachten respons is op die boodschap.

- Erna

Nieuwe column op hondencadeautjes.nl

Hondenleven: Sitcom

Het woord ‘sitcom’ is een
samentrekking van de woorden
‘situation’ en ‘comedy’. De sitcom is
een uitvinding uit de late jaren
veertig. De eerste serie die als sitcom
zou kunnen worden aangemerkt werd
in 1946 uitgezonden door de BBC:
Pinwright’s Progress. Daarna was het
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hek van de dam en sinds de jaren vijftig is er een constante stroom aan
sitcoms. Mijn absolute favoriet, die met kop en schouders boven alle mij
bekende sitcoms uitsteekt is Fawlty Towers, met The Big Bang Theory als
tweede. Maar smaken verschillen. Op het moment kijk ik graag naar Modern
Family op Netf lix. Ideaal tijdens het afwassen of eten koken. Vanochtend viel
me daarbij iets op: ik begon ons roedeltje te vergelijken met de 
Dunphy’s, één van de gezinnen uit deze serie.

Lees verder
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